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ING helpt klanten over digitale drempels heen
Eerste landelijke Digitale Dag in 237 ING-kantoren

ING organiseert vandaag voor de eerste keer een landelijke Digitale Dag op
alle 237 ING-kantoren om klanten digitaal vaardiger te maken. Nederland
wordt steeds digitaler, ook op het gebied van bankieren. Toch is er een
groep die nog niet bankiert via internet of mobiele telefoon of die nog geen
gebruik maakt van alle mogelijkheden die digitaal bankieren biedt. Op de
Digitale Dag kunnen klanten de hele dag binnenlopen bij een ING-kantoor
met vragen over digitaal bankieren op de computer, telefoon of tablet.
Daarnaast helpen digicoaches klanten met het aanvragen, installeren en
gebruiken van internet en mobiel bankieren.
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Jeroen Losekoot, Manager Marketing Internet & Mobiel: “ING wil klanten vooruit helpen en

hen wegwijs maken op het gebied van digitaal bankieren zodat ze zelf kunnen ervaren welke

voordelen het biedt en hoe makkelijk het is. Het gaat daarbij niet alleen om gebruiksgemak,

maar ook om het persoonlijke contact van onze adviseurs om klanten over de digitale drempel

heen te helpen. Op deze manier kunnen klanten beter mee in de digitalisering van onze

maatschappij en kunnen ze zelf betere financiële beslissingen maken.”

Digitaal bankieren onder ouderen in de lift

Digitaal bankieren maakt bankieren makkelijker en helpt mensen om meer inzicht te krijgen in

hun geldzaken. Hierdoor kunnen mensen betere financiële keuzes maken. 64% van de ING-

klanten bankiert al digitaal via de mobiel bankieren app of via internet bankieren en dit aantal

stijgt nog steeds. De meest digitale leeftijdsgroep is de groep van 18-35 jaar, daarvan bankiert

maar liefst 84% digitaal. De leeftijdsgroep 80+ is het minst digitaal, hier bankiert 21% digitaal.

Ouderen hebben echter de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt. In de leeftijdscategorieën

66-79 jaar en 80+ is het aantal mensen dat digitaal gaat bankieren de afgelopen 2 jaar het

meest gegroeid. Zo is het bezit van mobiel bankieren onder 80-plussers verdubbeld. Een

belangrijke stap in het digitaal vaardiger maken van deze groep klanten.

Workshops digitaal bankieren

Bankzaken regelen via internet, contactloos betalen met een telefoon en je saldo checken via

een app. Het maakt bankieren makkelijker, maar veel klanten weten niet waar ze moeten

beginnen of hoe het werkt. Klanten die hulp nodig hebben bij digitaal bankieren kunnen

vandaag zonder afspraak naar een ING-kantoor bij hen in de buurt komen met hun eigen

telefoon of tablet. Ook na de Digitale Dag kunnen klanten terecht op een ING-kantoor met hun

vragen. Daarnaast organiseert ING deze zomer 100 workshops digitaal bankieren door het hele

land om klanten digitaal vaardiger te maken.

Citaten

ING wil klanten vooruit helpen en hen wegwijs maken op het gebied van
digitaal bankieren zodat ze zelf kunnen ervaren welke voordelen het biedt en
hoe makkelijk het is. Het gaat daarbij niet alleen om gebruiksgemak, maar ook
om het persoonlijke contact van onze adviseurs om klanten over de digitale
drempel heen te helpen. Op deze manier kunnen klanten beter mee in de
digitalisering van onze maatschappij en kunnen ze zelf betere financiële
beslissingen maken.
— Jeroen Losekoot - Manager Marketing Internet & Mobiel 



OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING migration
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